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- Jakie potencjalne korzyści daje technologia 
Software Defined Networks i kto pierwszy 
skorzysta z jej zastosowania? 
- Ewolucja sprzętu sieciowego w ciągu ostat
nich 25 lat była procesem, w którym szybkość 
transmisji i analizy pakietów stanowiły naj
ważniejsze kryterium sukcesu rynkowego 
producenta. Najpierw Ethernet 10 Mb/s, 
chwilowe zwycięstwo Token Ring, FDDI, 
wreszcie triumfalny powrót „króla sieci" w ko
lejnych wcieleniach od 100 Mb/s (czy ktoś pa
mięta jeszcze: przełączniki 100VG-Any LAN 
firmy Hewlett Packard?) - aż po dzisiejsze 40 
Gb/s. Oczekiwania nabywców, dotyczące 
szybkości pracy pojedynczego portu czy mat
rycy przełączającej całego przełącznika LAN, 
były związani; z ówczesnymi architekturami 
klient-serwer, w których transmisja danych do 
„grubego" klienta miała niebagatelne znaczenie 
dla całkowitej wydajności systemu IT. 
Szybkie macierze FPGA, procesory sieciowe 
i sygnałowe, to wszystko spowodowało, że 
dzisiaj szybkości przełączania pakietów rzędu 
I Gb/s czy nawet 10 Gb/s nie stanowią żad
nego problemu technologicznego, tak samo, 
jak szybka analiza pakietów wymagana do ko
lejkowania i routowania pakietów. Postępy 
w szybkości pracy niestety nie powodują, że 
konfiguracja i administracja przełączników są 
łatwiejsze - wręcz przeciwnie, duże możli-
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wości współczesnych przełączników - zarządzanie 
QoS, VLAN-y, redundancja połączeń szkieleto
wych, alternatywne ścieżki obejścia do serwerów 
i macierzy, to wszystko powoduje, że administrato
rzy sieci spędzają coraz więcej czasu na optymalizo
waniu konfiguracji, zwłaszcza w przypadku konso
lidacji urządzeń w data center. 
Idea SDN kopiuje nieco pomysł zastosowany 
wcześniej w platformach serwerowych. W sytuacji, 
gdy dostarczenie mocy obliczeniowej jest ustanda-
ryzowane w postaci maszyny wirtualnej, łatwo za 
pomocą programu hiperwizora budować architek
tury skalowalne, nawet zmienne w czasie, które ad
ministrator dopasowuje do aktualnych potrzeb 
środowiska IT. 
A co z wydajnością przełączników LAN? A gdyby 
tak można było pożyczyć trochę pasma na portach 
i zrobić szybko backup? Mozę na ten czas przepus
towość między piętrami mogłaby wzrosnąć do 100 
GB/s, a potem oddamy ją z powrotem kolegom 
z parteru? Łatwiej powiedzieć niz zrobić. Do tej 
pory w większości przełączników umiejscowienie 
fizyczne portu przełącznika decyduje o jego szyb
kości oraz funkcjonalności - port dostępowy lub 
port uplinkowy, ewentualnie do budowania stosu. 
Czasowy wzrost przepustowości LAN nie miał do 
tej pory sensu, wymagał bowiem fizycznej zmiany 
w topologii sieci, dodatkowo przeprogramowanie 
odpowiednich VLAN-ów, ACL-i, QoS-ów zajmo
wało sporo czasu. Tu zastosowanie ma SDN (Soft
ware Defined Networking). Rozdzielenie sprzętu 
czy interfejsów sieciowych i matrycy przełączającej 
oraz oprogramowania - pełniącego rolę sieciowego 
hiperwizora, umożliwia zbudowanie przełącznika na 
żądanie z zadaną przepustowością, VLAN-ami, 
ACL-ami itp. 
To właśnie wspomniana wcześniej ciągła pogoń za 
szybkością transmisji powodowała, że architektury 
przełączników, głęboko wiązały sprzęt (macierze 
FPGA i pamięci cache dla buforów) z logiką 
połączeń (realizowaną przez procesory sieciowe 
przełącznika). Producenci standaryzowali tylko kon
kretne protokoły komunikacyjne, np. 802.1 x, ale juz 
nie sposób ich konfiguracji w przełączniku. Nowa 
inicjatywa Open Flow, będąca istotą pomysłu na 
SDN, umożliwia programowanie przełączników w 
locie do ustalonych parametrów transmisji i ścieżek 
połączeń. Tą koncepcją zainteresowały się wszystkie 
czołowe firmy sieciowe: Cisco, HP, Extreme, Alca
tel czy Brocade. Oczywiście, ma ona wartość tylko 
dla tych użytkowników, którzy wykorzystują na
prawdę złożone sieci LAN, liczone w tysiącach 
portów. 

- Jakie mogą być długoterminowe konsekwencje 
upowszechnienia idei SDN? 
- W dobie rozpowszechnienia Ethernetu jako pro
tokołu nie tylko LAN, ale i MAN można wyobrazić 

sobie hotel przyszłości: wchodzimy do pokoju, 
włączamy laptopa do gniazdka LAN i już jesteśmy 
w naszej firmowej sieci z szybkim dostępem do ser
wera, backupem, zabezpieczeniami NAC, 
a wszystko to z szybkością Ethernetu i z separacją 
logiczną już na poziomie VLAN, czyli bez VPN! 
Być może konsekwencją tego pomysłu będzie 
zmiana modelu pracy tradycyjnych biur. Zatrudnieni 
będą pracować nie w centrali czy hubie, ale w naj
bliższym ich miejsca zamieszkania biurze na żądanie, 
gdzie firma wynajmie im takie porty LAN (z zasila
niem PoE), jakie są niezbędne do zaopatrzenia no
tebooka w dane i zasilanie. Skoro nowoczesne 
optyczne sieci dostępowe - jak GPON - umożli
wiają zastosowanie Ethernetu jako protokołu 
warstwy drugiej, to można wyobrazić sobie model, 
w którym operator takiej sieci wynajmuje porty Et
hernet w domach swoich abonentów - firmie, która 
ich zatrudnia. W takim modelu przełączniki LAN 
operatora będą platformą zawierającą wiele sieci 
różnych firm, a administratorzy pracujący w tych fir
mach będą mieli możliwość ich konfiguracji jako po
jedynczego stosu. 

- Jakich natychmiastowych, a jakich długofalo
wych korzyści możemy oczekiwać? 
- W naszych warunkach, głównym beneficjentem 
sieci SDN mogłyby być duże firmy, budujące własne 
serwerownie, oraz resellerzy i operatorzy budujący 
je pod wynajem. W obu przypadkach otwartość 
protokołu Open Flow da im większą swobodę w ar
chitekturze takich rozwiązań, będą one mogły być 
elastyczniejsze, a przez to tańsze. W przypadku 
przyjęcia przez całą branżę Open Flow jako stan
dardu, zarządzanie heterogenicznymi sieciami, zbu
dowanymi ze sprzętu wielu producentów będzie 
dużo łatwiejsze. Oczywiście, taki proces nie będzie 
natychmiastowy, ale nie można wykluczyć, że Open 
Flow może osłabić pozycję Cisco w tym segmencie. 

- Jak przygotować się do sprzedaży tego typu 
rozwiązań? 
- Z uwagi na charakter SDN, projektowanie 
i wdrożenia takich sieci będą na początku zarezer
wowane dla integratorów dobrze zaznajomionych 
z problematyką centrów danych, i co ważne 
obsługujących klientów działających na odpowiednią 
skalę. Z uwagi na silny wzrost ruchu wideo w fir
mowych sieciach można oczekiwać, ze SDN za
cznie „wchodzić pod strzechy". 

- Kiedy można spodziewać się pełniejszej oferty 
rozwiązań SDN na naszym rynku? 
- Veracomp wprowadzi jeszcze w Q I 2013 r. roz
wiązania operatorskie klasy SDN nowego produ
centa, spodziewamy się tez kolejnych nowości 
w tym zakresie ze strony naszych dostawców: 
Extreme Networks, Alcatel-Lucent oraz HP. 
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